Nota de premsa
Terrassa, 10 d’octubre de 2018

Una fuita de gas en un habitatge mobilitza policia i
bombers i obliga a tallar el trànsit a la Rambleta
La Policia Municipal i el Bombers de Terrassa van mobilitzar-se ahir a la tarda per
una fuita de gas en un habitatge de la Rambleta del Pare Alegre, a La Cogullada,
que finalment es va quedar en un ensurt.
A les 18.20 h, la Policia va rebre una trucada d’un veí de l’edifici alertant que notava
olor a gas al pati comunitari. Al lloc es van desplaçar tres unitats de bombers del
parc de Terrassa i una patrulla de la Policia Municipal, que va tallar parcialment el
trànsit a la Rambleta. Els bombers van realitzar una inspecció de la comunitat i van
determinar en quin habitatge hi havia la fuita. Es tractava de la mànega de connexió
d’una bombona de gas butà, per on sortia el gas. Els bombers van tallar la clau de
pas de la bombona i en van informar a la Policia Municipal, que va fer gestions amb
els inquilins per solucionar el problema. A les 19.10 h es va restablir la circulació a la
Rambleta.
Quatre accidents de circulació amb persones ferides
A les 7.48 h d’ahir dimarts el 112 va alertar la Policia Municipal d’un atropellament al
carrer de Sant Sebastià. Al lloc dels fets es va desplaçar una patrulla i una
ambulància, que va atendre una persona ferida i la va traslladar a l’Hospital
Universitari de MútuaTerrassa. Sembla que l’accident es va produir quan aquesta
persona creuava pel pas de vianants que hi ha a l’alçada del carrer de Pare Font i un
turisme que s’aproximava no el va veure i li va trepitjar el peu amb la roda.
A les 12.30 h, un turisme i un camió van col·lidir a la cruïlla dels carrers de Volta i
Severo Ochoa. A més de la Policia Municipal, al lloc dels fets es va desplaçar una
ambulància, que va atendre una persona ferida i la va traslladar a l’Hospital
Universitari de MútuaTerrassa. L’accident es va produir quan un dels vehicles no es
va aturar per cedir el pas a l’altre, tal com indicava el senyal de trànsit.
A les 21.55 h es va produir una altra col·lisió, en aquest cas entre un turisme que
circulava pel carrer d’Amadeu de Savoia i una motocicleta que passava per la
carretera de Rellinars. El turisme no es va aturar al senyal d’stop en incorporar-se a
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la carretera. Una ambulància va atendre el motorista, que en va resultar ferit, i
posteriorment va traslladar-lo a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa.
Finalment, a les 23.30 h es va produir la caiguda fortuïta d’un motorista a l’avinguda
de Jaume I, a tocar de la plaça de la Dona. El 112 en va informar la Policia
Municipal, que va enviar una patrulla al lloc dels fets. Després de demanar una
ambulància, els agents van comprovar que la motocicleta no tenia concertada
l’assegurança obligatòria, motiu pel qual els agents van denunciar al motorista i van
immobilitzar el vehicle.
Despreniments a les façanes de dos edificis
A les 13.20 h, el 112 va alertar la Policia Municipal que, aparentment a conseqüència
de la pluja, s’havien produït despreniments a la façana d’un dels edificis de l’Escola
Superior d’Enginyeries, al carrer de Ramón y Cajal, i que podia ser perillós si
continuaven els despreniments. Un agent de la Policia Municipal va abalisar la zona i
es va posar en contacte amb el conserge de l’escola per informar-lo de la situació i
del procediment a seguir. Una unitat del parc de bombers de Terrassa va sanejar la
façana.
A les 19.30 h, un ciutadà va trucar a la Policia Municipal per avisar de despreniments
a la façana d’un edifici del carrer d’Amèrica, a l’alçada del carrer d’Alemanya. Els
agents desplaçats van comprovar que es tractava de despreniments a la balconada
del segon pis. Una unitat de bombers va sanejar la balconada i va informar que
aquesta estava en molt mal estat i que consideraven urgent reparar-la. Els agents
van contactar amb un responsable de l’habitatge afectat per informar-lo del
procediment a seguir.
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